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De Nederlandse Dorpsvernieuwingsprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt door de 
Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. De winnaar van editie 2017ontvangt een bedrag 
van € 2500 voor projecten in het eigen dorp; een oorkonde; twee borden voor aan 
toegangswegen van het dorp en wordt ingeschreven voor de Europese 
Dorpsvernieuwingsprijs 2018 in Flies, Tirol, Oostenrijk. 
De tweede prijs is een cheque ter waarde van € 1000 voor projecten in het eigen dorp en 
een oorkonde; de derde prijs is een cheque ter waarde van € 500 voor projecten in het eigen 
dorp en een oorkonde. 
 
 
 
De jury bestaat uit: 
 Joke Abbring  ( Hogeschool Arnhem Nijmegen; Centre of Expertise Krachtige Kernen ) 
 Nicole Rietvelt  ( Programmamanager Stichting DOEN ) 

Koos Steenbergen ( Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties; Afdeling 
      Democratie en Burgerschap ) 

  



 
Voorwoord. 
 
De ‘Doedemocratie’ en de Participatiesamenleving bestaan al heel lang! 
Als juryleden betrokken bij bewonersinitiatieven, wisten we dat natuurlijk al heel lang. 
Afgelopen voorjaar hebben we mogen ervaren dat er veel dorpsbewoners zijn die zelf de 
leefbaarheid van hun dorp definiëren en realiseren. 
 
Maar liefst 28 dorpen dongen dit jaar mee naar de Dorpsvernieuwingsprijs. We hadden er 
een hele klus aan om te bepalen welke dorpen naar de finale gingen; ook onder de dorpen 
die niet door gingen, waren echte pareltjes. 
 
Juist omdat we ieder op verschillende manieren betrokken zijn bij bewonersinitiatieven, zijn 
we heel wat gewend. We zijn echter toch weer verrast door de initiatieven; de creativiteit; 
het ondernemerschap en het enthousiasme waarmee in de dorpen door bewoners wordt 
gewerkt aan hun droomdorp. 
 
Alle dorpen hebben fantastisch werk geleverd. Kiezen was moeilijk voor ons. 
In de brochure die vandaag verschijnt ziet u een prachtig beeld van de 28 deelnemende 
dorpen. 
 
Richten we ons nu verder op de finaledorpen: Beltrum, Garnwerd, Witteveen. 
Wat een enthousiasme en betrokkenheid hebben we bij onze bezoeken in mei 
waargenomen. We waren voorbereid op aparte bezoeken; waarom wil men anders vooraf 
ons gewicht weten, of onze schoenmaat. Deze belofte werd volledig vervuld! 
 
We geven hieronder in alfabetische volgorde van alle drie de dorpen onze indrukken. 
 
 
 
Beltrum: 
 
Wat ons opviel….wat een relatief jong en enthousiast team. Vanuit een integrale benadering 
is een indrukwekkende hoeveelheid projecten opgezet. Alle voorzien van mooie 
verdienmodellen zodat Beltrum zich minder afhankelijk maakt van overheidssubsidie. 
Krimp en vergrijzing ; een overschot aan accommodaties: het leidde bij jullie tot creatieve 
oplossingen als een ‘kloppend hart’ rondom het plein. 
Jullie verbinden iedereen in het dorp en de bewoners voelen zich sterk verbonden met het 
dorp en denken toekomstgericht.  Samenwerking met kerk en verzorgingstehuis en lokale 
ondernemers: het leidt tot onderling contact. Jullie bereiken jong en oud en weten ook hen 
te verbinden. Belangrijk voor het vitaliseren van het dorp. Jullie leren de jeugd dat inzetten 
voor het dorp heel normaal is. Klasse! De jongeren kunnen zich dankzij Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap ook in het dorp vestigen. Goed hoe jullie de woonwensen van de 
jongeren peilden en omzetten in daden.  
De Energiecoöperatie is veelbelovend; evenals jullie focus op toerisme. Het 
ondernemerschap zit jullie in het bloed! We voelen jullie trots; wat een activiteiten worden 
er in en om Beltrum georganiseerd! 



 
Garnwerd: 
 
Ook hier: een integrale benadering met veel actieve mensen die op allerlei terreinen 
activiteiten ontplooien. Vooral de mooie culturele activiteiten vielen ons op: een levend 
dorp met meerder cafés en zondagmiddagconcerten; orgelconcerten; jazz, Garnwerd’s Got 
Talent.  Knap om in een gebied van krimp en aardbevingen positieve energie te mobiliseren. 
“Garnwerd; iets boven Groningen” ! Deze dorpsvisie is breed tot stand gekomen en wordt 
breed gedragen. De communicatie binnen het dorp verdient alleen al een prijs. 
Wij snappen dat er een wachtlijst is voor gezinnen om in Garnwerd te komen wonen.  
De jeugdcommissie verbindt jong en oud en maakt lokale zorg efficiënter; de groene energie 
Zonnecollectief Garnwerd levert middelen om weer in nieuwe projecten te investeren. 
De ambities mogen er zijn: hopelijk is er straks het multifunctionele gebouw met 
kinderopvang; cultuur; ontmoetingsplekken; start-up-ruimte. 
De charme van Garnwerd ligt o.i. in de authenticiteit; het bescheidene; het eigene. Je wilt er 
zo zelf gaan wonen……. 
 
 
Witteveen: 
 

Een actief dorp waar heel veel mensen bij betrokken zijn; waar de trots voelbaar is; de 
energie vanaf spat; het saamhorigheidsgevoel groot is. Ver vooruit denkend hebben jullie de 
basisschool gecombineerd met die van het buurdorp; de schoolruimte omgetoverd tot 
multifunctioneel centrum; de dorpshuiskamer gerealiseerd; starterswoningen gerealiseerd; 
informele zorg gestimuleerd en georganiseerd; het dorpsplein gecreëerd; een nieuw 
voetbalveld en zo nog verder.  Dit vanuit de visie dat het ook interessant wonen is voor 
nieuwkomers maar vooral dat mensen langdurig in het dorp moeten kunnen blijven wonen. 
(En op de natuurbegraafplaats begraven) 
Witteveen is een sterk netwerk met een Stuurgroep waaronder vele groepen hangen; waar 
jullie iedereen bij betrekken en waarbij je op vernieuwende wijze samenwerkt met naburige 
dorpen, gemeente, provincie en professionals rond welzijn , zorg, wonen. Maar eigenlijk 
hebben we jullie als vrijwilligers ook als (bijna) professionals ervaren tijdens ons bezoek. 
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